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T6rgy: Verdbne Vasali Hedvig Detk, Sug6r ft 5. sz6m alatti lakos k6pvisel6jeloltkdnti
nyilv6ntartdsba vdtel e
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Detk Ktjzs6gi Helyi YirlasztSsi Bizotts6g Ver6bn6 Vasali Hedvig Detk, Sug6r ut 5. szitm alatti
lakost a helyi rinkorm6nyzati k6pvisel6k 6s polg6rmester 2019. okt6ber 13. napjdra kittizdtt
6ltal6nos villasztdsfn ftiggetlen k6pviseldjelciltk6nt (egy6ni list6s jeldltkdnt) nyilv6ntart6sba
veszi.

Jelen hat6rozat ellen a jekilt fellebbez6ssel dlhet. A fellebbez6st jogszabSlys6rtdsre
hivatkozrissal,.a jogszab6lys6rt6s alapjanak megjelcildsdvel a Helyi Y|lasztfrsiBizottsirynii
(3275 Detk, Arp6d u. 43.) lehet eloterjeszteni rigy, hogy a hatitrozat meghozatal6t koveto
harmadik napon a Helyi Yirlasztilsi Bizotts6ghoz meg6rkezzen. A fellebbez6st szem6lyesen,
1ev61ben, telefaxon vagy elektronikus lev6lben lehet benyrijtani. A fellebbezest a Teri.ileti
Yillasztitsi Bizottsrlghoz (3300 Eger, Kossuth L. ft 9.) kell cimezni.
A fellebbez6snek tartalmaznia kell a jogszabrilys6rt6s megjekilds6t, a fellebbezds
benyfjt6j6nak nev6t, lakcim6t, postai 6rtesit6si cim6t (ha a lakcim6t6l elt6r), valamint
szem6lyi azonosft6j6t. A fellebbez6s tartalmazhatja benyrijt6jrinak telefaxszirmifi vagy
elektronikus lev6lcim6t, illetve k6zbesit6si megbizottjtnak nev6t 6s telefaxszttmtfi vagy
elektronikus lev6lcim6t.
A fellebbez6sben rij t6nyek 6s bizonyit6kok is felhozhat6k.
A fellebbezes a Teri.ileti Ytiasztirsi Bizottsdg hattrozatilnak meghozataliig visszavonhat6,
azonban az eljfn6st a Teri.ileti Ydlaszt6si Bizottsdg hivatalb6l is folytathatja.
A fellebbez6s illetdkmentes.

Indokol6s

Verdbn6 Vasali Hedvig Detk, Sug6r ut 5. szimalatti lakos 20lg.szeptember 6. napjinkdr{e a
Helyi Yiiasztitsi Bizottsdgt6l nyilv6ntartrisba v6teldt fliggetlen k6pviseldjeliiltkdnt 16 db
ajanlast tartalmazo 2 db aJanlofv benyrijt6s6val, az effe rendszeresitett E2 jelti nyomtatviny
megfelel6 kitrilt6s6vel, valamint a szi.iksdges nyilatkozatok megt6teldvel.
Avfiasztirsi eljrirrisr6lsz6l62013.6vi XXXVI. tv. (Ve. ) 124. $ (1) bekezd6se 6rtelmdben a
jelciltet az ajanloivek 6tadils6val kell bejelenteni a nyilv6ntart6sba v6tel6re illetdkes v6laszt6si
bizottsirynii.

A helyi dnkorm6nyzati k6pvisel6k 6s polg6rmesterek 2019. okt6ber 13. napjrira kitrj;zltt
viiasztdsa elj6r6si hatiirid6inek 6s hat6rnapjainak meg6llapit6s6r6l sz5l6 19/2019. (VIL29.)
IM rendelet 21. $. (1) bekezd6se 6rtelmeben az eg/6ni list6s 6s az egyeni v6laszt6keriileti
jelciltet, a polgiirmester-jel<iltet 6s a fopolgiirmester-jel<iltet legkds5bb 2019. szeptember 9-6n
16.00 6r6ig kell bejelenteni.
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A Ve. 125. $ (1) bekezddse el6irja, hogy az ajfnlflsokat ellen<lrizni kell. A Ve. 127. S Q)
bekezd6se kimondja, hogy az aj6nl6sok t6teles ellen6rz6s6t nem kell tov6bb folytatni, ha
bizonyossii v6lik, hogy az 6rv6nyes ajrinlisok szdma el6ri a jelolts6ghez sziiks6ges szirmot.
Az ajanl6sok ellen6rzds6t a Helyi Vrllaszt6si Iroda elv6gezte 6s ennek eredm6nydr6l
tiq eko ztatta a H e I yi Y iiasztfsi B i zott stlgot.

A Y iiasztits i B izott s 69 m e g 6l lap itotta, ho gy nev ezett v tiasztoj o gg al rend e lke zik.
Nevezett ajanlisainak ellen6rz6se az informatikai rendszer ritj6n megt<irt6nt, a 16 db
ajrinldsb6l 11 db aj6nl6s kenilt ellenorzdsre, ezek kciziil l1 6rv6nyes, 0 db 6rv6nytelen volt,
fgy 6rvdnyeq, leellen6rzitt ajfnlirsainak sz6ma 1 1 db.
Az 5wenyes aj6nl6sok szhma elerr a helyi tinkormirnyzati k6pvisel6k 6s polg6rmesterek
villaszthsir6l sz6l6 2010. 6vi L. tv. (Ovjt.) 9. $ (1) bekezd6sdben el6irt sziiks6ges ajankisok
szLrrii, mely alapjdn Detk K<izs6gben a k6pviselcljelcilt nyilv6ntart6sba v6tel6hez 10 db
6rv6nyes aj rinl6s sztiks6ges.

A Ve. 132. $-a alapjan az illet6kes viiasztitsi bizottsilg minden, a trirv6nyes felt6teleknek
megfelel6 jeltiltet - legk6s6bb a bejelent6st k<iveto negyedik napon - nyilv6ntart6sba vesz.

Nevezett a nyilviintartilsba v5telhez sziiksdges torv6nyi feltdtelekkel rendelkezik, a jelcilt
bejelent6s6rc a jogszabalyban meghatirozott hat6rid6ben keriilt sor, ezdrt a Yitlasztitsi
Bizottshg a nyilv6ntartdsba v6telr6l dcjntcitt.

A Ve. 124. S (2) bekezd6se kimondja, hogy a fiiggetlen jel<iltk6nt indulni szindekozo
v|lasrtopolgiir, illetve a jeloltet 6llftani szfndekozojeldl6 szewezet a rendelkezdsdre bocsdtott
tisszes qdnl6ivet kciteles fitadni a vilasztdsi irodilnak a jelcilt bejelent6s6re rendelkezesre filo
hatarid6ben..E kdtelezetts6g elmulasztilsa eset6n a jelolt nyilv6ntart6sba v6tel6re illet6kes
vtiasztirsi bizottsdg hivatalb6l ellirva birs6got szab ki. A bfrs6g risszege minden be nem
nyrij tott qinloiv utdn ezer forint.
A Helyi Vdlasztrisi Bizottsrig megrlllapftja, hogy Verdbn6 Vasali Hedvig az iitala ig6nyelt 6s
2019. augusztus 24. napjan ffivett mind a 2 db aJarl6ivet hatririd6ben visszajuttatta a Helyi
Y iiasztfsi k o d6ho z, e zzel j o gszab aly i kdte I ezetts 6 g6nek e I e get tett.

A Helyi Yiiasztitsi Bizottsrig a hatirozatot a Ve. 124. S (1) 6s (2) bekezd6se, 125. g (1)
bekezd6se, 127 . 5 (2) bekezdese, 132. $-a, 221-227. $-ai,a 1912019. (VIl.29.) IM rendelet 21 .

$-a, valamint az Ovjt. 9 $ (1) bekezddse alapjfnhoztameg.

A jogorvoslat lehet6s6g6t a Ve. 221. S (1) bekezd6se biztositja.

A fellebbez6s illet6kmentess6g6t az illet6kekr6l sz6l6 1990. 6vi XCIII. t<irv6ny 33. $ (2)
bekezd6s 1. pontja irjaelo.

Detk, 2019. szeptember 9.
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